Bu rapor; Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Politikaları ve Stratejileri Dairesi
Başkanlığı Personeli tarafından hazırlanmış olup, haberler ilgili kaynakların özetidir.

7-14 Nisan 2014

s

76

Volkan YARAMIŞ:

Avrupa Birliği Ülkeleri Enerji Görünümü

Sinem ÇAYNAK:

Amerikalar & Asya & Pasifik Enerji Görünümü

Feyyaz ŞİMŞEK:

Rusya ve Hazar Bölgesi Enerji Görünümü

Barış İLTER:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Enerji Görünümü

Muhittin İZGİ:
Ali GÜLMEZ:

Think -Tank Kuruluşları

Çağrı SAĞLAM:

Think-Tank (İklim Değişikliği)

Sayı: 76

7-14 Nisan 2014
12 - 19 Ağustos 2013

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
AB:
Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz Çarşamba günü
yenilenebilir enerji projeleri için kamu desteğinin yönetilmesine dair yeni ilkeleri açıklamıştır.
Komisyonun ortaya koyduğu yeni ilkelerle, bir taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen
sübvansiyonlar nedeniyle ortaya çıkacak piyasa aksaklıkları ele alınırken, diğer taraftan 2020
iklimi hedeflerine ulaşma noktasında üye ülkelere destek sağlanmaktadır. Komisyon Başkan
Yardımcısı Joanquin Almunia, piyasaya yenilenebilirlerin katılmasının tam zamanı olduğunu
ifade etmiştir.
http://cleantechnica.com/2014/04/11/european-union-implements-new-guidelines-halt-statesupport-renewable-energy/

İNGİLTERE:
İngiltere geçtiğimiz ay piyasada zımni bir fiyat koordinasyonu sinyallerini aldıktan hemen
sonra enerji tedarikçilerine yönelik anti-tröst incelemesine başlamıştır. Düzenleyiciler, rekabet
düzeyinin oldukça zayıf ve kamu güveninin çok düşük seviyede olmasından ötürü tam bir
soruşturmanın gerektiğini vurgulamıştır. Bu çerçevede, Ülkenin en büyük altı tedarikçisi
yükselen faturalar nedeniyle yoğun bir inceleme altına alınmış olup, Centrica İngiliz Gaz,
anti-tröst soruşturması kapsamında geçmişteki hatalarını telafi etmek için yaklaşık 5.6 milyon
pound (9.4 milyon dolar) ödemeye mahkûm edilmiştir.
http://uk.reuters.com/article/2014/04/10/uk-centrica-idUKBREA390HE20140410

POLONYA:
Polonya’daki taslak kanunun onaylanması halinde, yenilenebilir enerji projeleri satın alım
garantili tarifeler ve yeşil sertifikalarının yerine açık artırma sistemiyle ihale edilecektir. Taslak
kanunun hayata geçirilmesi halinde, Polonya’nın düzenleyici otoritesi URE, 15 yıl için
garantili fiyatlardan elektriği satın alacak ve 40kW ile 1MW arasındaki projeler için ayrı bir
ihale sistemi, 1MW ile 50 MW kapasiteli projeleri içinse farklı bir ihale sistemi uygulayacaktır.
http://www.pv-tech.org/news/poland_to_introduce_renewable_energy_auctions

AB:
Chatham House baş enerji uzmanı Antony Forggatt, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri geren
Ukrayna Krizi’nin AB’yi Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasını hızlandırma
noktasında teşvik ettiğini belirtmiştir. Projenin gerçekleştirilmesini hızlandırmak için güvenilir
finansal kaynak bulmanın temel mesele olduğunu vurgulayan Forggatt, Avrupa pazarlarına
Doğu’dan gelecek gazın taşınmasında Türkiye’nin kritik rolüne işaret etmiştir.
http://www.turkishpress.com/news/400157/
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AMERİKALAR & ASYA & PASİFİK
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
ÇİN-RUSYA:
Rusya Devlet Başkanı Putin Kırım üzerinden Batı yaptırımlarının ülkesini izole
edemeyeceğinin bir göstergesi olarak Çin’e doğal gaz satışına yönelik olarak uzun zamandır
beklenen anlaşmanın imzalanmasına yakın olduklarına işaret etti. 2014 sonunda yürürlüğe
girmesi beklenen Anlaşmanın, yılda 38 bcm doğal gaz taşıyacak olan boru hattı yapımını da
kapsaması bekleniyor. İki ülke arasında devam eden müzakereler ile ilgili olarak fazla ayrıntı
verilmediği ancak çözülmesi gereken tek sorunun fiyat olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan,
Anlaşmanın Gazprom’un Avrupa’ya olan ihracat bağımlılığının azaltılmasına katkı
sağlayabileceği değerlendiriliyor.
http://www.reuters.com/article/2014/04/09/russia-china-gas-idUSL6N0N11XM20140409

HİNDİSTAN:
Hindistan’da enerji yatırımları ve reformlarının gerçekleştirilmesi için mevcut düzene yönelik
farklı görüşler gündeme gelmektedir. Analistlere göre Hükümet değişse dahi sektörün
mevcut yapısını değiştirmek kolay olmayacaktır. Diğer taraftan, Bharatiya Janata Partisinin
açıklamaları ise yerli enerji üretimin arttırılması için Hükümetten beklenen gerekli adımların
atılacağı ve sektörde monopol yapının sona erdirilerek kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi
adımlarının atılacağı yönünde oldu. Doğal gaz, dizel ve elektrik fiyatları üzerindeki Devlet
kontrolünün azaltılması ve bürokratik darboğazların giderilmesi için yeni adımlar atılabileceği
değerlendiriliyor. Hindistan’ın zengin doğal kaynaklarının bulunduğu ancak sektörün Devlet
kontrolünde olmasının yatırımcının cesaretini kırdığına dikkat çekiliyor.
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/04/10/politics-to-continue-to-sap-indias-energysector-of-energy/
ABD:
ABD’nin sahip olduğu büyük enerji kaynak potansiyelinin dönüştürücü olacağına yönelik
görüşler gündeme gelse de bu konuda hala bir takım belirsizliklerin sürdüğü
kaydedilmektedir. Enerji şirketi Hess Corp. Başkanı açıklamasında, ABD’nin petrol ihracat
yasağının kaldırılmasının Rusya’ya bağımlı olan Avrupa ve Ukrayna’yı ferahlatabileceğine
işaret etti. Obama Yönetimi üzerinde yasağın kaldırılmasına ilişkin baskının arttığı ancak ara
seçim döneminde bu değişikliğin yapılabilmesi şansının az olduğu kaydediliyor. ABD’nin
doğal gaz ihracatının Avrupa’nın enerji arzının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağı fakat
bunun için süreye ihtiyaç duyulduğu ve önümüzdeki dört yıl boyunca büyük oranda
gerçekleşmeyeceği, milyarlarca dolarlık altyapı yatırımını ihtiyacı bulunduğu belirtilmektedir.
Diğer taraftan, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği doğal gaz satışında fiyatı yükselttiği
kaydedilmektedir.
http://www.reuters.com/article/2014/04/10/usa-crude-exports-hessidUSL2N0N225T20140410
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JAPONYA:
Japonya Hükümeti nükleer enerji santrallerinin yeniden ikame edildiği enerji planını onayladı.
Söz konusu Planda nükleer enerji, asgari ihtiyacı karşılamak için şebekeye güç beslemesi
yapabilen “önemli baz yük güç kaynağı” olarak tanımlandı. Planda ayrıca temel yük kaynağı
olarak “hidrolik enerji” ve “kömür” tanımlamıştır. Fakat politika dokümanında nükleer enerjinin
enerji karışımında payının ne olacağına ilişkin somut bir bilgi yer almamıştır. Japonya enerji
politikalarına yönelik bir analize göre, ülkenin boşta olan nükleer reaktörlerinin üçte ikisinin
yenilenmeleri için fazla maliyet gerektirmesi ve sismik risk vb. nedenlerle kapalı kalmaya
devam edebileceği değerlendiriliyor.
http://in.reuters.com/article/2014/04/11/japan-energy-nuclear-idINL3N0N308Z20140411

ABD-RUSYA-UKRAYNA:
Rusya’nın AB ülkelerini Ukrayna’nın enerji borçlarını ödemede gecikmeler yaşanması
nedeniyle muhtemel doğal gaz kesintilerine karşı uyarması üzerine ABD Rusya’nın
Ukrayna’yı kontrol etmek için enerji kaynaklarını bir baskı aracı olarak kullanmakla suçladı.
Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna’nın 2.2 milyar dolar borcu bulunduğunu ve son dönemde
borcun ikiye katlandığını belirtiyor. Daha önce yaşanan Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı AB
ülkelerinde doğal gaz sıkıntısı yaşanmasına yol açmıştı. Diğer taraftan, ABD Başkanı
Obama’nın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşerek büyüyen Ukrayna krizi
nedeniyle Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunu gündeme getirdi. NATO son
haftalarda Ukrayna’da Rus birliklerinin tehdidi arttırdığına dikkat çekiyor.
http://www.bbc.com/news/world-europe-26982173
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RUSYA VE HAZAR BÖLGESİ
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
RUSYA-KIRIM-UKRAYNA-AB-ABD:
Gazprom'un petrol kolu Gazprom Neft CEO'su Alexander Dyukov, Kırım’ı Rusya'nın ilhakı
sebebiyle Batılı yaptırımlardan etkilenmediklerini, ancak sözleşmelerinde dolardan
uzaklaşmak ve gerekirse petrol akışını Asya'ya yönlendirmek için hazır olduğunu söyledi.
Alexander Dyukov, Gazprom Neft’in Batılı bankalar ve Batılı petrol devleri ile kendi
ortaklıklarını etkileyen jeopolitik gerginlik istemediğini ve işbirliğini durdurmanın mümkün
olmadığını, ancak şirketin Asya kredi ile temasları hızlandırmaya hazır olduğunu ve aynı
zamanda Rusya'da para arttıracağını söyledi. Kremlin destekli yöneticiler, kendi şirketlerine
uygulanacak ve Soğuk Savaş'tan beri Moskova ile Batı arasındaki büyük soğukluk
sırasındakine benzer herhangi bir yaptırım ile başa çıkabilecekleri yönündeki güvenlerini dile
getirdiler. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve
müttefiklerine vize yasakları ve mal varlıklarının dondurulmasını uygularlar ve Ukrayna
üzerinden Moskova ile gerginlik artarsa, geniş önlemler tüm ekonomik sektörleri tehdit
ederek etkileyebilecek.
http://www.thestar.com.my/News/World/2014/04/07/Gazprom-Neft-CEO-says-Russian-oilcompany-could-look-eastward-if-sanctions-hit/

RUSYA-HİNDİSTAN:
Kırım’ın ilhakı üzerinden Batı tarafından izole edilmekten korkan Rusya, şimdi hidrokarbon
sektöründeki olası bir bağ kurmak için Hindistan'ın petrol ve gaz şirketlerine mesaj
gönderiyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olarak bildirilen Rus enerji devi Rosneft
CEO'su İgor Sechin’in Mukesh Ambani Reliance Industries ( RIL ) ve devlet kaşif ONGC ile
alışverişinden söz ediliyor. Toplantının detayları mevcut olmamasına rağmen, sektör ile ilgili
olanlar ham petrol ihtiyacı ve yurtdışı arama portföyünü güçlendirmek için güven arandığını
söyledi. Rosneft’in üretim yönünden dünyanın en iyi listelenen petrol üreticisi olduğu
söyleniyor. Hintli firmalar için petrol ve gaz gibi Rosneft'in önerdiği sıvılaştırılmış doğal gaz
tesisleri için de fırsatlar doğabilir. Hintli şirketler, yumuşayan konumu nedeniyle şimdiye
kadar zorlu olan Rusya pazarına girmeyi daha kolay bulabilir.
http://www.thehindubusinessline.com/companies/russias-rosneft-woos-reliance-ongc-forexploration-tieups/article5879849.ece
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RUSYA-ABD-AB:
ABD medyası, Avrupalı tüketicilerin Amerikan gazına geçiş olasılığı hakkındaki çekici başlık
ve bir dizi tablolardan sonra, Obama'nın Rusya'ya karşı petrol ve gaz saldırısını
hızlandırdığını duyurdu. Gerçekte AB şu anda ne teknik ne de fiyat açısından ABD enerji
kaynaklarını satın almaya hazır değil. Teknik olarak gelişmiş Alman enerji sistemini Amerikan
gaz kaynağı ile çalışmaya adapte etmek bile en az on yıl alabilir. Bir kriz, bir yatırımın hızlı
dönüşümünü görmek için özellikle acil olduğunda bu tür projeler için gerçekçi.
Alman hükümeti AB yetkililerinin aksine, “uzun dönem Rusya kontratları mı?” veya “Güney
Akım Boru Hattı mı?” sorularını açık (resmi) bir şekilde dillendirmiyor. 13 Mart 2014 tarihinde
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexei Miller, Rektör Yardımcısı ve Almanya Ekonomi ve
Enerji Bakanı olan Sigmar Gabriel ile bir toplantıya katıldı. Miller Almanya’nın, Avrupa gaz ve
enerji piyasasında Rusya'nın bir numaralı ortağı olduğunu belirtti. Rus gazı Almanya’nın tüm
ithalatının yüzde 40'ını oluşturuyor. Avrupa’nın ABD'nin gaz kaynaklarını tamamen
kullanmasının mümkün olabilmesi için, pahalı gaz sıkıştırma ve depolama tesisleri inşa
etmesi gerekecek. Ayrıca Avrupa ülkelerinin, Amerikan gazını mevcut yerel enerji
sistemlerinin içine dâhil edebilmesi için de yeni pompa istasyonları inşa etmesi gerekiyor.
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russian-Sanctions-and-the-Negative-Effect-onGlobal-Energy-Security.html
RUSYA-ÇİN:
Çin ile Rusya, en azından on yıllık bir gaz anlaşmasını görüşüyorlar ve Rusya-Çin
görüşmelerinde fiyat konusunda ilerleme görünüyor. Moskova, Mayıs ayında Çin'le gaz
anlaşması imzalamayı umuyor…Rusya çarşamba günü, Çin'e doğal gaz satmak için bir
anlaşma imzalamaya yakın olduğunu söylerken, Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun
anlaşmayı kullanarak Kırım üzerinden gösterilen Batı yaptırımlarıyla ülkesini izole edemez.
Moskova anlaşmanın, Putin’in önümüzdeki ay Çin'i ziyareti sırasında imzalanabileceğini
umuyor. Rus Devlet kontrolündeki Gazprom ve Çinli yetkilileri arasındaki görüşmeler Çin'de
devam ederken, Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich iki tarafın da, 38 milyar metreküp
gaz taşımak için bir boru hattı yapımını içeren bir yıllık sızdırmazlık anlaşmasına yakın
olduğunu söyledi. Dvorkovich, Pekin'de Itar-Tass haber ajansı tarafından kaydedilen
sözlerinde, sözleşmenin Mayıs ayında imzalanmış olacağını umduklarını, Gazprom ile 2014
sonunda yürürlüğe girmesi beklenen ve Çin’in Rus gazı için ödeyeceği fiyatın görüşmeleri ve
sözleşmesinde, beklenen ilerlemenin olduğunu belirtti.
http://www.reuters.com/article/2014/04/09/russia-china-gas-idUSL6N0N11XM20140409
RUSYA-UKRAYNA:
Ukrayna'nın parlamentosu tarafından atanan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Pavel Sheremeta
salı günkü bir brifingde, Rusya ile nihai fiyat üzerinde anlaşma sonrasında Ukrayna’da
tüketilen Rus gazı için ödeme yapacaklarını söyledi. Sheremeta, Ukrayna’da tüketilen gaz
fiyatları ve ödemeler de dâhil olmak üzere stratejik konuların çözüleceğini belirtti.
Gazprom'un Başkanı Alexei Miller 3 Nisan'da, Rus doğal gaz şirketlerine Ukrayna'nın
borcunun 2,2 milyar dolara kadar çıktığını söyledi. Borç 1 Nisan'da 1,7 milyar dolar
değerindeydi. Ukrayna’nın geçen yıl AB ile ortaklık anlaşmasını rafa kaldırmasının ardından
Rusya, Ukrayna’nın bin metreküp başına ödediği yaklaşık 400 dolar olan doğal gaz fiyatını
268,5 dolara indirmiş, ikinci çeyrekte ise 385,5 dolar olarak belirlemişti.
http://en.itar-tass.com/economy/727011
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ORTA DOĞU & KUZEY AFRİKA
ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
IRAK:
Irak Petrol Bakanı Abdal- Kareem Luaibi Çarşamba günü başkent Ankara’da düzenlenen
toplantıda 1 Mart günü Türkiye Irak arasında duran petrol akışının bir hafta içerisinde
başlayacağını belirtti. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ve Luaibi
Ankara’da düzenlenen 13. Türk Petrol ve Gaz Konferansı’nda gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Luaibi petrol akışının Irak tarafında teknik problemler ve BOTAŞ hattına yapılan
terörist saldırılar neticesinde durduğunu belirtti.
http://www.dailysabah.com/energy/2014/04/09/oil-flow-will-resume-through-turkeyiraqpipeline

NİJERYA:
Nijerya Afrika’nın en büyük petrol üreticisi ve şu anda 2.25 milyon varil pompalama
kapasitesiyle 12. büyük petrol üreticisidir. Nijerya 2012 yılında Dünyanın dördüncü büyük
LNG ithalatçı ülkesidir. Nijerya’nın Nükleer Programı 1976 yılında hazırlanmış olmasına
rağmen nükleer program çalışmalarıyla 2017 yılına kadar yapılacak çalışmalarla kurulu
gücün artırılması planlanıyor.
http://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Nigeria-Planning-Countrys-FirstNuclear-Power-Plant.html
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Brookings Institute (ABD)
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/04/03-germany-european-unionafrica-summit-songwe
AB – AFRİKA ZİRVESİ: ALMANYA’NIN ÖNEMİ
Bu hafta düzenlenen AB-Afrika zirvesi 40 Afrika Devlet Başkanının katılımı ile Brüksel’de
düzenlendi. Çin’in Afrika ile ilişkilerinde mevcut yer altı kaynaklarının değerlendirilebilmesi
için altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi, Japonya’nın kurumsal gelişimde ortak karar
alınması için bağlantı kurması, Fransa’nın tarihsel bağları arttırmak için çalışmasının aksine
Afrika ile derin tarihsel bağlara sahip Almanya’nın ilişkilerde merkezi bir konumda yer alması
gerekmektedir.
Almanya 2014 yılında Avro bölgesi ülkelerine göre 1,6’lık oranı ile en hızlı büyüyen ülkesi
olmuştur. Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında AB ortalama %-0,5 büyürken Almanya %0,7
büyüme oranına sahip olmuştur. Almanya’da Afrika gibi ekonomik krizi iyi bir şekilde
atlatmıştır. Sahra Altı Afrika, Doğu Asya’dan sonra en hızlı gelişen bölge konumundadır.
Büyüme oranları 2012 yılında %4,8, 2013 yılında %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Almanya’nın
Marshall Planında olduğu gibi Afrika’da önemli oranlarda yapılan yardımlardan
yararlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde hızlı bir toparlanma sürecine giren
Almanya gerek AB’nin birleşmesinde gerekse Doğu Almanya ile Batı Almanya’yı
birleştirebilmiştir. Ayrıca bu dönemde üretim sektöründe de önemli atılımlar gerçekleşmiştir.
Tarih, kültür ve ekonomide Almanya ile Afrika’nın paylaşılacak birçok ortak özelliği
bulunmaktadır. Sanayileşme, bölgesel bütünleşme ve enerji verimliliği konularında Almanya
ile Afrika ülkelerinin ortaklığının birçok yararı olacaktır. Sanayileşme birçok Afrika ülkesi
açısından özellikle son on yılda gerçekleşen nüfus artışları ile iş gücü potansiyelinin
arttırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Katma değer bakımdan Dünya’nın ikinci
büyük ihracatçısı konumunda olan Almanya’nın bu konuda Afrika ülkelerine katacağı birçok
fayda bulunmaktadır.
Ayrıca, Afrika ile Almanya arasındaki ticaret hacmi özellikle son 10 yıl içerisinde büyük
gelişmeler sağlamıştır. 2002 – 2012 yılları arasında Almanya ile Sahra Altı Afrika arasındaki
ticaret hacmi %133 artmıştır. 100 milyar dolardan (2005 yılı sabitlenmiş dolar) 2012 yılında
350 milyar dolara çıkmıştır. Afrika’dan Almanya’ya da ticaret aynı şekilde gerçekleşmiştir.
Afrika ülkeleri Almanya’dan makine, kimyasallar ve sanayi üretim malzemeleri alırken yakıt,
tarımsal ürünler ve bazı sanayi üretim malzemeleri almıştır. Almanya’nın Afrika ülkelerinden
yaptığı ticaretin ise %75’ini yakıt ithalatı oluşturmaktadır.
Almanya’nın gelişen diğer ekonomilere ihracatı düşerken Afrika’ya yükselmesi Afrika’yı daha
önemli bir konuma getirmektedir. Afrika’nın gelişen ekonomisi ile ortaya çıkan orta sınıfın
sanayi üretim malzemelerine talebinin artması ile bu ilişkilerin daha da artmasına neden
olacaktır. İkili ilişkilerin gelişmesi ayrıca Almanya meşeli firmaların Afrika ülkelerinde yatırım
yapmasını da gerekli kılacaktır. Bu ortamın gelişmesi için Afrika ülkelerinin ülkelerindeki
ekonomik reformları geliştirerek yatırım ortamını teşvik edici yapılanma içerisine girmeleri de
gerekmektedir. Almanya Güney Afrika, Nijerya, Angola, Gana ve Kenya ile Afrika’ya olan
ihracatının %80’ini oluşturmaktadır.
Afrika’dan yapılan ithalatın ise %75’ini yakıtlar
oluşturmaktadır.
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Ayrıca, Almanya’dan Afrika ülkelerine gelecek direk yabancı yatırım ile Afrika ülkelerinde işçi
piyasa reformu da gerçekleşecektir. Ayrıca Almanya’nın yaşlanan nüfusu açısından üretime
katılacak Afrika’nın genç nüfusu büyük önem arz etmektedir. Bütün Afrika kıtası 2010 yılında
toplam 629 TWh elektrik üretmiştir. Bu miktar Almanya’nın 2010 yılındaki üretim kapasitesine
eşittir. Ayrıca Almanya 2050 yılına kadar enerji tüketiminin %60’ını yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlamayı hedeflemektedir. Almanya’nın bu hedefinden enerjisini büyük
oranlarda fosil yakıtlardan sağlayan Afrika ülkelerinin öğrenecekleri bulunmaktadır. BP
istatistiklerine göre kıtada bütün enerji üretiminin %43’ü fuel oilden ve %37’si kömürden
sağlanmaktadır. Birçok Afrika ülkesi enerji karışımının %50’sini önümüzdeki yıllarda doğal
gaz, hidro veya yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı düşünmektedir. Bu bağlamda
da enerji karışımında Almanya ile Afrika ülkelerinin ortak çalışmalarının bölgeye büyük yarar
sağlayacağı görülmektedir.
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LATİN AMERİKA’NIN İKLİM POLİTİKASI ÇİN’İN İŞ TEKLİFLERİ NEDENİYLE ZAYIFLADI

Son zamanlarda, Latin Amerika’da fosil yakıtlar, madencilik ve tarımsal ürünler ticareti gibi
doğal kaynaklar üzerine yoğunlaşmış yeni ticaret ve yatırım dalgasının arkasında Çin
bulunmaktadır. Çin’in Latin Amerika’da hızla artan yatırımları, belki ağır olarak kirletici olan
bir ekonomik modeldeki ticaret ve kredilerini sağlamlaştırabilir; ancak daha temiz ve
sürdürülebilir ekonomi anlayışı ile ters düşmektedir. Kosta Rika, Peru gibi Latin Amerika
ülkeleri düşük emisyonlu ekonomik anlayışta ve Birleşmiş Milletler müzakerelerinde ilerici
sesler konusunda küresel liderler olmuşlardır. Çin bu liderliği tehdit eder hale gelmiştir.
Avrupa, ABD ve Çok Uluslu Şirketler ile beraber Çin, dolaylı olarak Latin Amerika ülkelerinin
iklim değişikliği politikaları oluşturma girişimlerine zarar verebilir. Çin, madencilik ve enerji
gibi “kirli” bakanlıklarla ilişkilerini güçlendirebilir; ancak bu durum ekonomik büyümeye fren
etkisi yapabileceği şeklinde görülen ve geleneksel olarak güçsüz durumda bulunan çevre ve
iklim değişikliği bakanlıklarını zayıflatacaktır.
Latin Amerika ülkeleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini baltalayacak ve Kyoto Protokolünün
yerini alacak 2015 anlaşması için coşkularını kaybettirecek ve kendilerini yoğun karbonlu
ekonomik kalkınma modeline kilitleme riskiyle karşı karşıyadırlar. Çin Latin Amerika ile iklim
değişikliği alanında işbirliği yapmaya hazırdır; ancak kamu açıklamalarının yalnızca küçük bir
kısmı gerçekleşmektedir.
China-CELAC (Community of Latin American and Carribbean States) Forumunun
kurulmasının ardından, Forum kapsamında ilklim değişikliği girişimini başlatmak için eşi
benzeri görülmemiş bir fırsat bulunmaktadır. Bu girişim, ormancılık ve tarımcılıktan
kaynaklanan sera gazı emisyonlarının düşürülmesi kadar iklim değişikliğine uyum
sağlayacak stratejilerin ve teknolojilerin paylaşılmasına da odaklanabilir.
Çin ve Latin Amerika 2015’teki yeni küresel iklim anlaşmasının hazırlanması aşamasında
kritik bir role sahiptirler. Beraberce, toplam küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %40’ına
sahiptirler. Bazı Latin Amerika ülkeleri hali hazırda iklim mevzuatı hazırlamış ve BM’DE
gönüllü emisyon azaltma sözünü açıklamışlardır. Düşük emisyonlu ekonomiye geçmek ya da
orada devam etmek bu ülkeler için hayati önemdedir; ancak diğer ülkeler ve şirketlerle
beraber Çin’in bölgedeki varlığı, bölgeyi sürdürülemez bir yöne doğru savurmaktadır.
Küresel ivme Çin Latin Amerika gündemine iklim değişikliğini de ekleyecek şekilde
ilerlemektedir; zira bu seneki iklim değişikliği konferansı Aralık ayında Peru’nun başkenti
Lima’da, 2015 konferansı ise Paris’te düzenlenecektir. Hem düşük karbonlu büyüme için yeni
fırsatlar ortaya koymasından dolayı hem de gelecekte yaşanabilecek hayli masraflı iklim
etkilerini sınırlandırması amacıyla yeni ve dönüştürücü bir anlaşma metni ortaya çıkabilir.
Çin ve Latin Amerika’nın hızlı bir şekilde gündemlerinden yüksek karbonlu bir ortaklığı
çıkarmaları, yerine iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetini yansıtan güçlü ve sürdürülebilir
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